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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΥΑΔΙ ΤΝΔΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Η έκςακςη ρσμεδοίαρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ποαγμαςξπξιήθηκε λόγχ
ςχμ ενελίνεχμ πξσ ταίμεςαι πχπ έυξσμ δοξμξλξγηθεί ρςξμ ςξμέα ςηπ
εμέογειαπ. Οσριαρςικά ποαγμαςξπξιήθηκε για όρα έυξσμ δοξμξλξγηθεί για
ςιπ λιγμιςικέπ πεοιξυέπ, υχοίπ μα έυξσμ εοχςηθεί ή έρςχ εμημεοχθεί ξι
ςξπικέπ κξιμχμίεπ, πξσ πλήςςξμςαι εδώ και υοόμια και θα πληγξύμ
ρξβαοόςεοα.
ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ρσζηςήθηκαμ εκςεμώπ ςα εμδευόμεμα ρσμβξλικώμ
και ξοιρςικώμ καςαλήφεχμ μξμάδχμ παοαγχγήπ εμέογειαπ από λιγμίςη.
Σελικώπ απξταρίρςηκε η ποαγμαςξπξίηρη ρειοάπ επατώμ ςχμ μελώμ ςξσ
Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ με ςξμ Τπξσογό Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και
Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ, κ. Παπακχμρςαμςίμξσ, ςξμ Αμςιποόεδοξ ςηπ
Κσβέομηρηπ και Τπξσογό Οικξμξμικώμ, κ. Δσάγγελξ Βεμιζέλξ, ςξσπ
Αουηγξύπ ςχμ Κξμμάςχμ και εμδευξμέμχπ ςξμ Ποχθσπξσογό, κ. Λξσκά
Παπαδήμξ, ποιμ ςημ ποαγμαςξπξίηρη δσμαμικώμ κιμηςξπξιήρεχμ.
ςη ρσμεδοίαρη ρσζηςήθηκαμ ςα πάγια αιςήμαςα ςξσ Δικςύξσ, όπχπ η
αμςίθερη ρςημ ιδιχςικξπξίηρη ςηπ ΔΔΗ, η καςαμξμή ςξσ Σξπικξύ Πόοξσ, η
επιβξλή ςξσ λιγμιςξρήμξσ, η επαμαπόδξρη ςχμ εκςάρεχμ ςχμ αμεμεογώμ
ξοσυείχμ, ξι αμαμεώριμεπ πηγέπ εμέογειαπ και η εσοχπαψκή επέκςαρη ςξσ
Δικςύξσ. Σέλξπ, σπήονε ξμότχμη απόταρη ρσμπαοάρςαρηπ ρςξ Δήμξ
Μεγαλόπξληπ πξσ αμςιδοά ρςη υχοξθέςηρη από ςημ Κσβέομηρη Φώοξσ
Διαυείοιρηπ Βιξμηυαμικώμ Απξβλήςχμ, ξ ξπξίξπ θα σπξβαθμίρει
πεοιβαλλξμςικά και αμαπςσνιακά ςημ πεοιξυή ςξσ Δήμξσ Μεγαλόπξληπ.
Σιπ επόμεμεπ ημέοεπ θα ποαγμαςξπξιηθξύμ επατέπ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη
ςχμ ρσμαμςήρεχμ με ςξσπ αομόδιξσπ σπξσογξύπ ςξσπ αουηγξύπ ςχμ
κξμμάςχμ και εμδευξμέμχπ και ςξμ Ποχθσπξσογό.
Γοατείξ Σύπξσ
Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ

ΔΗΛΩΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Σήκεξα ππήξμε αλάγθε γηα ζύγθιηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Γηθηύνπ Δλεξγεηαθώλ Γήκσλ, θαζώο πξνέθπςαλ λέα ζηνηρεία από ηηο
δειώζεηο ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ ζηε Βνπιή, όηη πσινύληαη
ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο.
Δκείο σο Γίθηπν δελ κπνξνύκε λα κείλνπκε απαζείο, δηόηη όπσο
αληηιακβάλεζηε έρνπκε άκεζε επαθή κε ηα εξγνζηάζηα πνπ αλαθνηλώζεθε
όηη ζα πσιεζνύλ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πνιιά ζέκαηα πνπ εθθξεκνύλ κε
επζύλε ηεο Κπβέξλεζεο, πνπ θαζπζηεξεί λα δώζεη ιύζεηο ζε όια απηά πνπ
είρακε ζπδεηήζεη θαηά θαηξνύο θαη δπζηπρώο, κεηά ηνλ αλαζρεκαηηζκό ηεο
πξνεγνύκελεο Κπβέξλεζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ
ζην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, έρνπλ
ηεικαηώζεη ηα πάληα.
Βέβαηα, ε πξόηαζε ήηαλ λα γίλνπλ ζπκβνιηθέο θαηαιήςεηο, όκσο κεηά από
ζπδήηεζε απνθαζίζακε λα δνύκε ηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ηνλ θ.
Βεληδέιν, ηνπο αξρεγνύο ησλ θνκκάησλ, αθόκε θαη ηνλ Πξσζππνπξγό.
Έηζη ζα θαηαζέζνπκε ηηο απόςεηο καο θαη ηηο πξνζέζεηο καο γηα ην ηη ζα
θάλνπκε εάλ δελ βξνύκε κία θνηλή ζπληζηακέλε, γηα λα είλαη απνδεθηή
απηή ε απόθαζε από ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ εθθξάδνπκε νη πέληε
δήκαξρνη.
Πέξα από απηό ζπδεηήζεθαλ θαη άιια ζέκαηα. Δπηβάιιεηαη ε άκεζε
θαηαλνκή ηνπ Τνπηθνύ Πόξνπ θαη ε δηεθδίθεζε ηνπ Ληγληηνζήκνπ, πνπ είλαη
δίθαην αίηεκά καο γηα ην νπνίν ζα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε θαη ζα
επηκείλνπκε απηόο ν πόξνο λα έξζεη ζηηο πεξηνρέο καο γηα λα
απνθαηαζηήζνπκε εθθξεκόηεηεο ηνπ παξειζόληνο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ηεο κεηαιηγληηηθήο πεξηόδνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΓΔΖ.
Άιια ζέκαηα ήηαλ ε επαλαπόδνζε ησλ εθηάζεσλ ησλ αλελεξγώλ νξπρείσλ
ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, γηα ηηο νπνίεο άιιαμε ην ζεζκηθό πιαίζην θαη ζήκεξα

δελ πξνβιέπεηαη ε επαλαπόδνζή ηνπο όπσο ίζρπε αξρηθά. Γπζηπρώο κέρξη
ζήκεξα δελ έρεη γίλεη ε απνθαηάζηαζε ησλ εθηάζεσλ ησλ αλελεξγώλ
νξπρείσλ, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί σο πάγηα ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ. Απηό
ζεσξνύκε όηη δελ είλαη κόλν άδηθν, αιιά θαη παξάλνκν δηόηη έγηλε
κνλνκεξώο θαη ρσξίο λα εξσηεζνύλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Σπδεηήζεθαλ επίζεο ζέκαηα όπσο είλαη νη ΑΠΔ, ηα αηηήκαηα Γήκσλ
επξσπατθώλ ρσξώλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γίθηπν θαη ε έγθξηζε ηνπ
Καλνληζκνύ γηα λα λέα κέιε πνπ ζα εληαρζνύλ ζη Γίθηπν.
Δπηπιένλ πήξακε κία απόθαζε ζπκπαξάζηαζεο ζην Γήκν Μεγαιόπνιεο,
αληηδξώληαο γηα ιόγνπο πεξηβαιινληηθνύο θαη αλαπηπμηαθνύο ζηε
δεκηνπξγία ρώξνπ δηαρείξηζεο βηνκεραληθώλ απνβιήησλ πνπ ζέιεη λα
ρσξνζεηήζεη ε Κπβέξλεζε, δείρλνληαο έηζη ηελ ελόηεηα θαη ηελ νκνςπρία
πνπ ππάξρεη.
Πηζηεύσ όηη ην Γίθηπν Δλεξγεηαθώλ Γήκσλ είλαη ε κόλε ειπίδα ησλ
ιηγληηηθώλ πεξηνρώλ.
Επωηηθείρ γιαηί ανηιδπούν οι Δήμαπσοι ζε κάθε μοπθή
ιδιωηικοποίηζηρ, ανέθεπε ηα εξήρ:
Λέκε όρη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο δηόηη ππάξρνπλ πνιιά
ζέκαηα αλνηρηά κε επζύλε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζίγνπξα έλαο ηδηώηεο δελ
ζα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο γηα ηηο νπνίεο επζύλεηαη ε Κπβέξλεζε.
Αληίζεηα, ζα επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε. Γεύηεξνλ κε κία ΓΔΖ θξαηηθή
ππάξρεη έλα minimum ζπλελλόεζεο. Ο ηδηώηεο δελ ζα έρεη θακία
θνηλσληθή αλαθνξά θαη κνλαδηθόο ζθνπόο ηνπ ζα είλαη ην θέξδνο.
Δάλ ζέιεη ν ηδησηηθόο ηνκέαο λα επελδύζεη ζηελ ελέξγεηα ππάξρνπλ ιύζεηο!
Να πάλε ζηα λέα θνηηάζκαηα, πνπ είλαη πινύζηα ιηγληηηθά θνηηάζκαηα, ηεο
Διαζζόλαο θαη ηεο Γξάκαο, λα δεκηνπξγήζνπλ εξγνζηάζηα λέαο
ηερλνινγίαο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα θνηηάζκαηα απηά.
Γελ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί δελ ζέινπλ λα πάλε εθεί; Γηαηί ζέινπλ λα
πάξνπλ ηη έηνηκεο ππνδνκέο;
Σαλ ηνπηθή θνηλσλία ζηέιλνπκε έλα κήλπκα πξνο πάζα θαηεύζπλζε: νη
αληηδξάζεηο καο ζα είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξεο από ηεο Κεξαηέαο θαη εθεί
ζα πξσηνζηαηήζσ εγώ κε όιεο κνπ ηηο δπλάκεηο. Γελ πξόθεηηαη λα
επηηξέςνπκε λα αιιάμεη ην θαζεζηώο όπσο ζθέθηεηαη λα ην θάλεη ε
Κπβέξλεζε.
ηη ζςνέσεια επωηήθηκε για ηη ζσέζη μεηαξύ Δικηύος και
Πεπιθέπειαρ, αλλά και ηιρ δηλώζειρ ηος Πεπιθεπειάπση, κ. Γ. Δακή
όηι οι ανηιδπάζειρ θα λειηοςπγήζοςν μόνο ωρ εκηόνωζη ηηρ ηοπικήρ
κοινωνίαρ. Ακόμη πωηήθηκε για ηη θέζη ηων επγαζομένων ζηη
ΔΕΗ.
Εεηάκε ηε ζπκπαξάζηαζε όισλ ησλ θνξέσλ θαη ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη
πηζηεύσ πσο νύηε ν Πεξηθεξεηάξρεο ζα απνπζηάδεη αλ ρξεηαζηεί λα
θάλνπκε δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζίγνπξα δελ είλαη ε πξώηε
καο επηινγή.
Οη εξγαδόκελνη ηεο ΓΔΖ είλαη καδί καο. Δθθξάζηεθαλ ζην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην Ακπληαίνπ θαη ζα είλαη παξόληεο θαη ζηε ζπκβνιηθή θαη ζηελ
νξηζηηθή θαηάιεςε ησλ εξγνζηαζίσλ, πνπ ζα είλαη ε ηειηθή θαη αθξαία
κνξθή αγώλα, δειαδή λα ζηακαηήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ησλ ιηγληηηθώλ
κνλάδσλ, έηζη ώζηε λα αμηνινγεζεί ε πξνζθνξά ησλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ
θαη πεξηνρώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο.

